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1. Príhovor 

 

Láska sa násobí delením. Dávanie je to, čo nám umožňuje rásť. Všetci sme pozvaní 

do služby našim blížnym, či už finančnou alebo inou formou pomoci. 

Minulý rok sme taktiež mohli pokračovať v činnosti nášho fondu Aj Ty Pomôž, n.f. 

Vďaka príspevkom od jednorázových, či pravidelných darcov, aj 2% z daní sme opäť mohli 

pomáhať ľudom v ťažších životných situáciach a niesť aspoň časť ich bremena spolu s nimi.  

V roku 2018 sme ukončili pravidelnú finančnú pomoc dvom rodinám, dvom rodinám 

sme po zlepšení situácie znížili pravidelný príspevok, a naopak sme niektorým rodinám okrem 

pravidelnej mesačnej podpory poskytli aj jednorazové príspevky kvôli neočakávaným 

udalostiam. Prijali sme ďalšie dve rodiny, ktorým sme sa rozhodli pravidelne prispievať. 

Aj tento rok sme opäť pokračovali v spolupráci so Silnou Spinkou, s ktorom sme podporili 

nákup školských pomôcok v rodinách so školopovinnými deťmi. Časť peňazí na nákup 

školských pomôcok bola hradená z grantu získaného prostredníctvom zamestnaneckého 

programu spoločnosti Siemens. 

Naďalej spolupracujeme s občianskymi združeniami MISIA MLADÝCH a Mládež ulice. 

V roku 2018 sme taktiež začali spolupracovať aj s občianskym zdužením Komunita Sant´Egidio, 

ktoré sa venuje službe chudobným, najmä ľuďom bez domova. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Prehľad o činnosti fondu a účel fondu 

 
Účelom neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f., tak ako sme si ho určili v našom 

štatúte, je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného 

účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb. 

Neinvestičný fond Aj Ty Pomôž, n.f. sa zameriava najmä na: 

• podporu formou príspevkov na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických 

prístrojov, zariadení a materiálu,  

• podporu liečebných postupov, ozdravných pobytov, liečebných táborov a operácií                

na území SR,  

• finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení, seminárov a pod., 

• finančnú podporu aktivít zameraných na zlepšenie kvality života. 

 

Koho sme podporili v roku 2018 

V roku 2018 sme pokračovali v našich pravidelných príspevkoch mnohým rodinám. 

Dvom rodinám sme po zlepšení ich finančnej situácie ukončili pomoc. Rodine pani Ľubky, ktorá 

sa starala o svojho chorého manžela, sme počas tohto náročného obdobia pomáhali. Po smrti 

manžela a nástupe pani Ľubky do práce sme túto pomoc ukončili. Toto ťažké obdobie 

prekonávala statočne, no niektoré veci nedokážeme ovplyvniť ani zmeniť, ostáva nám ich len 

prijať. Rovnako sme ukončili pomoc onkologickej pacientke so synom, ktorým sa situácia 

výrazne zlepšila - syn si našiel prácu a po absolvovaní chemoterapií sa jeho mamine podarilo 

chorobu poraziť.  

V roku 2018 sme podporili jednorázovo projekty občianskeho združenia MISIA 

MLADÝCH,  taktiež matku s deťmi, ktorá sa už postavila na vlastné nohy, avšak ešte bolo treba 

splatiť dlh voči poisťovni. Tento dlh sme čiastočne uhradili. Podporili sme aj matku s deviatimi 

deťmi. Prácu si našla v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva, avšak s podmienkou, že 

si doplní vzdelanie absolvovaním kvalifikačného štúdia špeciálna pedagogika – poradenstvo. 

To bolo možné študovať len ako 2,5 ročné kvalifikačné štúdium na Pedagogickej fakulte UK v 

Bratislave. Keďže žije na východnom Slovensku, obávala sa ako to všetko časovo i finančne 

zvládne. S pomocou priateľov a známych, ako aj príspevkov od nášho fondu sa jej podarilo 

štúdium úspešne dokončiť. Rovnako sme v roku 2018 podporili aj viacdetnú rodinu, ktorej piati 

synovia sa mohli aj vďaka nášmu príspevku zúčastniť Národného stretnutia mládeže P18 

v Prešove. 

Ďalší jednorazový príspevok putoval na nákup dreva pre matku s troma deťmi, 

ktorej pred viacerými rokmi zomrel manžel a ostala na deti sama. Rodina tak mohla prežiť 

zimné mesiace v teple. Okrem tohto jednorazového príspevku sme sa rozhodli túto rodinu 

podporovať aj pravidelnými mesačnými príspevkami. Za nadviazanie spolupráce 



 
 

a sprostredkovanie komunikácie s rodinou ďakujeme občianskemu združeniu Komunita 

Sant´Egidio.  

Pravidelnými príspevkami sme začali podporovať aj matku so štyrmi deťmi, 

ktorej v roku 2017 tragicky zahynul manžel.  

Každý rok je tu opäť aj začiatok školského roka, ktorý prináša rodinám väčšie finančné 

náklady. Aj v roku 2018 sme pokračovali v spolupráci s eshopom Silná Spinka. Poprosili sme  

ich opäť o pomoc a bez váhania nám vyšli v ústrety – výrazná zľava na všetky nákupy 

a doručenie zdarma. Silná Spinka ponúka kancelárske a školské potreby, takže naši 

školáčikovia boli na nástup do nového školského roka vybavení. Tento rok sme potešili 

finančným príspevkom na nákup školských potrieb 24 školákov v 9 rodinách. Celkový nákup 

školských potrieb presiahol sumu 750 eur. Časť tejto sumy sme pokryli príspevkom 

zo zamestnaneckého programu spoločnosti Siemens vo výške 400 eur. Túto formu pomoci 

hodnotíme aj tento rok ako úspešnú, kedže sme dokázali potešiť viac detí a finančne odľahčiť 

viac rodín.  

Tak ako v predchádzajúcom roku, aj v roku 2018, sme sa rozhodli pokračovať v našej 

tradícii a vianočné sviatky spríjemniť rodinám, ktorým pomáhame, malým vianočným 

prekvapením a aspoň čiastočne naplniť ich sny a priania. 

Aj v nasledujúcom roku sa budeme snažiť získať nových darcov, aby sme tak mohli 

pomôcť viacerým rodinám i jednotlivcom, a tak čo najlepšie naplniť účel nášho fondu. Naďalej 

plánujeme pokračovať v spolupráci s občianskymi združeniami MISIA MLADÝCH, Mládež ulice 

a Komunita Sant´Egidio, ktoré majú už dlhoročné skúsenosti s prácou s ľudmi v núdzi. 

Všetky informácie o činnosti fondu je možné nájsť aj na našej internetovej stránke 

www.itpomoz.sk, resp. www.ajtypomoz.sk. 
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3. Orgány Aj Ty Pomôž, n.f., ich zmeny a zmeny štatútu 

 

Orgánmi neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f. sú podľa štatútu správna rada 

pozostávajúca z piatich členov ako najvyšší orgán fondu rozhodujúci o základných otázkach 

fondu, správca fondu ako jeho štatutárny orgán a dozorná rada ako kontrolný orgán fondu 

pozostávajúci z troch členov. Členovia jednotlivých orgánov vykonávali svoju funkciu 

dobrovoľne a bez nároku na odmenu.  

V roku 2018 neboli v orgánoch fondu vykonané žiadne zmeny, rovnako nedošlo 

k žiadnej zmene v štatúte fondu. 

 

 

 

  



 
 

4. Príjmy a výdavky za rok 2018 

 

Neinvestičný fond Aj Ty Pomôž, n.f. nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, rovnako 

nemá žiadnych zamestnancov.  

V roku 2018 pozostávali príjmy neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f. z finančných 

prostriedkov predstavujúcich zostatok z predchádzajúceho roku 2017 vo výške 1.807,58 eur, 

príspevkov a darov fyzických osôb v celkovej výške 10755,55 eur, z čoho 8785,55 eur tvorili 

príspevky a dary určené na účel fondu a 1970 eur príspevky a dary určené na správu fondu. 

Príjmy pochádzajúce z poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb alebo 

z podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb tvorili sumu 2818,73 eur. 

Celkovo sme v roku 2018 prerozdelili 13687,47 eur na plnenie účelu fondu a 98,36 eur 

bolo využitých na správu fondu, predovšetkým na výdavky spojené s vedením účtu 

v peňažnom ústave a správou webstránky fondu. 

Schéma príjmov a výdavkov za rok 2018 

 

K 31.12.2018 bol konečný zostatok finančných prostriedkov vo výške 2.518,39 eur, 

ktoré boli preúčtované do nasledujúceho roka.  

 

€8 785.55 

€2 818.73 

€1 970.00 

€1 807.58 

€2.44 

Príjmy za rok 2018

Príspevky na účel fondu

Príjem z podielu zaplatenej dane z príjmov FO/PO

Príspevky na správu fondu

Zostatok z roku 2017

Kreditné úroky

€13 687.47 

€98.36 

Výdavky za rok 2018

Výdavky na účel fondu

Výdavky na správu fondu



 


